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Οι Εκκαθαριστές

Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2010

Έχουµε την τιµή να σας υποβάλλουµε µαζί µε την παρούσα Έκθεση τις Οικονοµικές Kαταστάσεις της χρήσης 2009 (01.01.2009-31.12.2009), καθώς και τις επεξηγήσεις µας πάνω σε αυτές.

Η Εταιρία δε διαθέτει ακίνητα και δεν έχει υποκαταστήµατα.

Σελίδα 3

ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Τα έξοδα της Εταιρείας ανήλθαν σε ευρώ 178 χιλ. και περιλαµβάνουν αµοιβές και έξοδα προσωπικού, λειτουργικά έξοδα και αποσβέσεις.

Κύριοι Μέτοχοι,

31 ∆εκεµβρίου 2009, Οικονοµικές Καταστάσεις

Επιπλέον, σας διαβεβαιώνουµε ότι µέχρι σήµερα δεν έχουν επέλθει γεγονότα που να αλλοιώνουν την οικονοµική θέση της Εταιρείας την 31η ∆εκεµβρίου 2009.

∆εν υπάρχουν δραστηριότητες στον τοµέα ερευνών και ανάπτυξης.

Για τη χρήση 2009 οι ζηµιές µετά φόρων ανήλθαν σε ευρώ 178,5 χιλ..

Τελειώνοντας, παρακαλούµε Κύριοι Μέτοχοι, να εγκρίνετε τις υποβαλλόµενες Οικονοµικές Καταστάσεις ως και το αναλυτικό ∆.Π.Χ.Α. προσάρτηµα (σηµειώσεις) και να λάβετε θέση επί των λοιπών θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης.

Οι Οικονοµικές Kαταστάσεις της χρήσης 2009 έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆.Π.Χ.Α.), τα οποία έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή ∆ιεθνών
Λογιστικών Προτύπων και έχουν επικυρωθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση έως 31 ∆εκεµβρίου 2009.

Τα οικονοµικά αποτελέσµατα της Εταιρείας στο τέλος της χρήσης 2009 έχουν ως εξής:

Από τις αρχές του 2009 η Εταιρεία βρίσκεται σε αδράνεια, χωρίς ενεργές συµβάσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και χωρίς να υπάρχουν προοπτικές επαναδραστηριοποίησής της.
Ως αποτέλεσµα των ανωτέρω, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας εισηγήθηκε στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 31ης ∆εκεµβρίου 2009 τη λύση της Εταιρείας και τη θέση της υπό εκκαθάριση. Η Τράπεζα EFG
Eurobank Ergasias Α.Ε., ως βασικός µέτοχος της Εταιρείας, ενέκρινε την πρόταση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και αποφάσισε τη λύση της Εταιρείας και τη θέση της σε εκκαθάριση. Με την απόφαση αυτή ενεργοποιήθηκε η
διαδικασία έναρξης εκκαθάρισης µε την απογραφή της Εταιρικής περιουσίας.

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
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Πράιςγουωτερχαους Κούπερς
Ανώνυµος ελεγκτική Εταιρεία

    
Λ. Κηφισίας 268                                      

ΑΜ ΣΟΕΛ 113

Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης.

Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή
περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις
εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την
έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλείδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των
εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων.

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Γνώµη

Έκθεση επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών θεµάτων

152 32  Χαλάνδρι

Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2010

ΑΜ ΣΟΕΛ 38081
Μάριος Ψάλτης

Σελίδα 4 31 ∆εκεµβρίου 2009, Οικονοµικές Καταστάσεις

Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές

Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη την οικονοµική θέση της υπό εκκαθάριση Εταιρείας κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2009, τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση κα
τις ταµειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Ελέγξαµε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της υπό εκκαθάριση ανώνυµης εταιρείας «GLOBAL ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» (η «Εταιρεία»), που αποτελούνται από τον ισολογισµό της 31 ∆εκεµβρίου 2009, τις
καταστάσεις αποτελεσµάτων χρήσεως, πρόσθετου συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και περίληψη των σηµαντικών λογιστικών
πολιτικών και λοιπές επεξηγηµατικές πληροφορίες.

Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των οικονοµικών καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να
συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη
ανακρίβεια.

Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης των Εκκαθαριστών µε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόµενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

Ευθύνη του Ελεγκτή

Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων

Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις

Προς τους Μετόχους της υπό εκκαθάριση Ανώνυµης Εταιρείας 
"GLOBAL ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α.Ε.Π.Ε.Υ."

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε
απάτη είτε σε λάθος.
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2009 2008
Σηµείωση € €

Έσοδα από αµοιβές και προµήθειες 6                                                   -                   1.145.385,65 
Εσοδα από µερίσµατα 5                                      53.002,76                                   -   
Έσοδα από τόκους 7                                        3.961,53                      87.085,44 
Αποτέλεσµα πωλήσεως διαθεσίµων προς πώληση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων 12                                       (3.709,38)                                   -   

Έσοδα από λειτουργικές δραστηριότητες                                      53.254,91                 1.232.471,09 

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 8                                   (113.012,78)                   (273.756,89)
Λοιπά λειτουργικά έξοδα 9                                   (104.653,87)                   (540.108,09)
Αποσβέσεις 10                                     (13.683,93)                     (31.765,44)

Ζηµιές/ Κέρδη προ φόρων                                   (178.095,67)                    386.840,67 
Μείον : Φόροι 19                                          (446,50)                   (102.860,70)

Ζηµιές/ Κέρδη µετά από φόρους                                   (178.542,17)                    283.979,97 

 

Κατάσταση Αποτελεσµάτων

Χρήση που έληξε 31 ∆εκεµβρίου

για τη χρήση που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2009

Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2010

Σελίδα 5

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 10 έως 15 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων.

31 ∆εκεµβρίου 2009, Οικονοµικές Καταστάσεις

                      Α.∆.Τ. Ξ-150061
       Αρ. Αδείας Ο.Ε.Ε. Α' Τάξης 36984 

                                                            Χαράλαµπος Ν. Σαρρής
                                                           Α.∆.Τ. Σ-622163

                  Τζανής Ε. Κορκολής

ΟΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ



GLOBAL ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (υπό εκκαθάριση)
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2009 2008
Σηµείωση € €

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 
Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία 10.1                                                   -                        10.722,22 
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 10.2                                                   -                          6.722,63 
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 11                                                   -                          7.662,41 
∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 12                                                   -                      798.950,92 
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις                                                   -                      356.188,34 

                                                  -                   1.180.246,52 
Κυκλοφορούν ενεργητικό 
Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία 10.1                                        2.152,52                                   -   
Άϋλα πάγια περιουσιακά στοιχεία 10.2                                             31,46                                   -   
Απαιτήσεις από πελάτες 13                                                   -                      121.206,79 
Απαιτήσεις από φόρο εισοδήµατος                                    499.185,55                    498.596,94 
Λοιπές απαιτήσεις 14                                    368.045,34                      22.539,28 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 15                                 1.135.807,02                    368.129,56 

                                2.005.221,89                 1.010.472,57 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ                                 2.005.221,89                 2.190.719,09 

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό κεφάλαιο 16                                 1.500.000,00                 1.500.000,00 
Αποθεµατικά 17                                    411.257,76                    389.610,02 
Κέρδη εις νέο                                      69.120,36                    247.662,53 

Σύνολο Καθαρής Θέσης                                 1.980.378,12                 2.137.272,55 

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 
Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού
λόγω εξόδου από την υπηρεσία 18                                                   -                          1.786,00 

                                                  -                          1.786,00 
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 
Υποχρεώσεις προς προµηθευτές                                      14.102,36                      31.647,44 
Λοιποί φόροι και υποχρεώσεις 20                                      10.741,41                      20.013,10 

                                     24.843,77                      51.660,54 
Σύνολο Υποχρεώσεων                                      24.843,77                      53.446,54 
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ                                 2.005.221,89                 2.190.719,09 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 10 έως 15 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων.

Ισολογισµός της 31 ∆εκεµβρίου 2009 (Έναρξης Εκκαθάρισης)

                      Α.∆.Τ. Ξ-150061

ΟΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ

                                                            Χαράλαµπος Ν. Σαρρής
                                                           Α.∆.Τ. Σ-622163

31 ∆εκεµβρίου 2009, Οικονοµικές Καταστάσεις

31 ∆εκεµβρίου

Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2010

       Αρ. Αδείας Ο.Ε.Ε. Α' Τάξης 36984 

                  Τζανής Ε. Κορκολής

Σελίδα 6
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Οικονοµικές Καταστάσεις για τη χρήση
που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2009

2009 2008
€ €

 Καθαρά αποτελέσµατα χρήσης                                   (178.542,17)                    283.979,97 
 Λοιπά συνολικά εισοδήµατα 
 Χαρτοφυλάκιο διαθέσιµων προς πώληση   
 -Αποτίµηση επενδύσεων διαθέσιµων προς πώληση, µετά 
φόρων                      (76.649,69)

                                     21.647,74 

 Λοιπά συνολικά εισοδήµατα/ (ζηµιές), µετά φόρων                                       21.647,74                     (76.649,69)

 Συγκεντρωτικά συνολικά αποτελέσµατα για τη χρήση                                   (156.894,43)                    207.330,28 

Χρήση που έληξε 31 ∆εκεµβρίου

31 ∆εκεµβρίου 2009, Οικονοµικές Καταστάσεις

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 10 έως 15 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων.

Κατάσταση Συνολικού Εισοδήµατος

                                                           Α.∆.Τ. Σ-622163                       Α.∆.Τ. Ξ-150061
       Αρ. Αδείας Ο.Ε.Ε. Α' Τάξης 36984 

Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2010

Σελίδα 7

 -Μεταφορά από πώληση διαθεσίµων προς πώληση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων στο 
λογαριασµό αποτελεσµάτων 

                                                            Χαράλαµπος Ν. Σαρρής                   Τζανής Ε. Κορκολής

ΟΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ



GLOBAL ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (υπό εκκαθάριση)
Οικονοµικές Καταστάσεις για τη χρήση
που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2009

 Μετοχικό 
κεφάλαιο   Αποθεµατικά  

 Αποτελέσµατα 
εις νέο  Σύνολο 

 €  €  €  € 

Υπόλοιπο 1ης Ιανουαρίου 2008                          1.500.000,00              494.201,40                                 2.900.340,87                 4.894.542,27 
Κέρδη χρήσης                                    283.979,97                    283.979,97 
Λοιπά συνολικά εισοδήµατα:
Αποτίµηση επενδύσεων διαθεσίµων προς πώληση µετά φόρων               (76.649,69)                     (76.649,69)
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα για τη χρήση                                            -                 (76.649,69)                                    283.979,97                    207.330,28 
Μεταφορές αποθεµατικών                14.199,00                                     (14.199,00)                                   -   
Μερίσµατα πληρωθέντα               (42.140,69)                                (2.922.459,31)                (2.964.600,00)
Υπόλοιπο 31ης ∆εκεµβρίου 2008                          1.500.000,00              389.610,02                                    247.662,53                 2.137.272,55 

Υπόλοιπο 1ης Ιανουαρίου 2009                          1.500.000,00              389.610,02                                    247.662,53                 2.137.272,55 
Ζηµιές χρήσης                                   (178.542,17)                   (178.542,17)
Λοιπά συνολικά εισοδήµατα:
Πώληση επενδύσεων διαθέσιµων προς πώληση 21.647,74                      21.647,74 
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα για τη χρήση                                            -   21.647,74                                   (178.542,17)                   (156.894,43)
Υπόλοιπο 31ης ∆εκεµβρίου 2009                          1.500.000,00              411.257,76                                      69.120,36                 1.980.378,12 

Σελίδα 8 31 ∆εκεµβρίου 2009, Οικονοµικές Καταστάσεις

Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 10 έως 15 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων.

                                                           Α.∆.Τ. Σ-622163                       Α.∆.Τ. Ξ-150061
       Αρ. Αδείας Ο.Ε.Ε. Α' Τάξης 36984 

                                                            Χαράλαµπος Ν. Σαρρής                   Τζανής Ε. Κορκολής

ΟΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ

Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2010

 Κεφάλαια αναλογούντα στους µετόχους  

για τη χρήση που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2009



GLOBAL ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (υπό εκκαθάριση)
Οικονοµικές Καταστάσεις για τη χρήση
που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2009

2009 2008
€ €

Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
(Ζηµιές)/ κέρδη προ φόρων                                   (178.095,67)                    386.840,67 
     Προσαρµογές της ζηµιάς/ κέρδους σε σχέση µε τις εξής συναλλαγές :
Αποσβέσεις                                      13.683,93                      31.765,44 
Προβλέψεις                                       (1.786,00)                     (40.330,66)
Έσοδα από τόκους                                       (3.961,53)                     (87.085,44)
Άλλα µη ταµειακά έξοδα                                                   -                        10.741,41 
Αποτελέσµατα από πώληση επενδύσεων διαθεσίµων προς πώληση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων                                        3.709,38                                   -   
 (Ζηµιά)/ κέρδος εκµετάλλευσης πριν από τις µεταβολές του κεφαλαίου κίνησης                                   (166.449,89)                    301.931,42 
Μείωση απαιτήσεων από πελάτες και λοιπούς λ/σµούς                                    131.300,46                 4.009.995,08 
(Μείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)                                     (26.816,77)                (1.281.753,99)
     (Εκροές)/ εισροές διαθεσίµων από την κύρια εκµετάλλευση                                     (61.966,20)                 3.030.172,51 
Εισπραχθέντες τόκοι                                        3.961,53                      87.085,44 
Πληρωµές φόρων                                                   -                  (1.019.519,09)

Καθαρές ταµειακές (εκροές)/ εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες                                     (58.004,67)                 2.097.738,86 

Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές ενσώµατων πάγιων περιουσιακών στοιχείων                                                   -                         (1.761,00)

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων περιουσιακών στοιχείων                                           355,93                        3.037,92 

Εισπράξεις από πώληση διαθεσίµων προς πώληση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων                                    825.326,20                                   -   

Καθαρές ταµειακές εισροές από επενδυτικές δραστηριότητες                                    825.682,13                        1.276,92 

Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Πληρωµές µερισµάτων                                                   -                  (2.964.600,00)

Καθαρές ταµειακές (εκροές) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες                                                   -                  (2.964.600,00)
Καθαρή αύξηση/ (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα                                    767.677,46                   (865.584,22)
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης                                    368.129,56                 1.233.713,78 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης                                 1.135.807,02                    368.129,56 

Κατάσταση Ταµειακών Ροών

Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2010

για τη χρήση που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2009

       Αρ. Αδείας Ο.Ε.Ε. Α' Τάξης 36984 

ΟΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ

                                                            Χαράλαµπος Ν. Σαρρής                   Τζανής Ε. Κορκολής
                                                           Α.∆.Τ. Σ-622163

Χρήση που έληξε 31 ∆εκεµβρίου

                      Α.∆.Τ. Ξ-150061

Σελίδα 9

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 10 έως 15 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων.

31 ∆εκεµβρίου 2009, Οικονοµικές Καταστάσεις



GLOBAL ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (υπό εκκαθάριση)
Οικονοµικές Καταστάσεις για τη χρήση
που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2009

31 ∆εκεµβρίου 2009, Οικονοµικές Καταστάσεις

Οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της 31ης ∆εκεµβρίου 2009 δεν έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή της συνεχιζόµενης δραστηριότητας, καθόσον µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 31ης ∆εκεµβρίου 2009,
η Εταιρεία τέθηκε υπό εκκαθάριση.

Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής:

Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων σε δουλευµένη βάση για όλα τα τοκοφόρα µέσα, χρησιµοποιώντας τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου. Πραγµατικό επιτόκιο είναι το επιτόκιο που
προεξοφλεί ακριβώς τις εκτιµώµενες µελλοντικές ταµειακές ροές κατά τη διάρκεια της αναµενόµενης ζωής του χρηµατοοικονοµικού µέσου. 

(δ) Ενσώµατα πάγια στοιχεία

Στις 27.06.2008 λύθηκε η σύµβαση διαχείρισης χαρτοφυλακίου ανάµεσα στην Εταιρεία και την "GFM LEVANT CAPITAL (CAYMAN) LIMITED".

    (i) Αποζηµιώσεις αποχώρησης προσωπικού

(β) Ξένο νόµισµα

Επιπλέον, η Εταιρεία έχει ενισχύσει την πιο πάνω πρόβλεψη λαµβάνοντας υπόψη πιθανές αποχωρήσεις προσωπικού προ της κανονικής συνταξιοδότησης, βάσει των όρων προηγουµένων προγραµµάτων εθελουσίας εξόδου. Η
Εταιρεία αναγνωρίζει αποζηµιώσεις αποχώρησης, όταν έχει συγκεκριµένες δεσµεύσεις είτε βάσει λεπτοµερούς επίσηµου σχεδίου που ανακοινώνεται και δεν µπορεί να αποσυρθεί, είτε ως αποτέλεσµα αµοιβαίως συµφωνηθέντων
όρων αποχώρησης. Οι καταβλητέες µετά την πάροδο των 12 µηνών από την ηµεροµηνία του ισολογισµού, προεξοφλούνται στην παρούσα αξία τους.

    (ii) Προγράµµατα για συµµετοχή στα κέρδη και επιδόµατα

Τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας έχουν αποτιµηθεί µε βάση τις ρευστοποιήσιµες αξίες τους (liquidation basis).

Τα συνδεόµενα µέρη περιλαµβάνουν τη µητρική εταιρεία EFG Eurobank Ergasias, τις θυγατρικές της µητρικής εταιρείας, τις συνδεόµενες εταιρίες κατά ∆ΛΠ 24  και τα όργανα διοίκησης και διεύθυνσης της εταιρίας.

(λ) Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

Σελίδα 10

(η) Συναλλαγές µε συνδεόµενα µέρη

Οι βασικές λογιστικές αρχές που ακολουθούνται κατά τη σύνταξη των οικονοµικών πληροφοριών είναι οι εξής:
2. Βασικές λογιστικές αρχές 

Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε εκείνα τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς και ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (µαζί τα “∆.Π.Χ.Α.”) που έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή ∆ιεθνών
Λογιστικών Προτύπων και επικυρωθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση έως την 31η ∆εκεµβρίου 2009, συµπεριλαµβανοµένων των ερµηνειών της Επιτροπής Ερµηνειών ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων που έχουν εκδοθεί από το
Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (Σ.∆.Λ.Π.) και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

(α) Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων

Στις 05.11.2008 λύθηκε η σύµβαση διαχείρισης χαρτοφυλακίου ανάµεσα στην Εταιρεία και την "GLOBAL ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΝΕΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Α.Ε.Ε.Χ.".

Οι αµοιβές και προµήθειες αναγνωρίζονται την περίοδο που παρέχονται οι υπηρεσίες µε βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της παρεχόµενης υπηρεσίας (δουλευµένη βάση), καθαρά από Φ.Π.Α..

Η ∆ιοίκηση περιοδικά ανταµοίβει µε µετρητά (bonus) κατά βούληση υπαλλήλους µε υψηλή απόδοση. Παροχές σε µετρητά (bonus) µέσω της µισθοδοσίας, αναγνωρίζονται ως δουλευµένα έξοδα προσωπικού. Η διανοµή κερδών στους
υπαλλήλους, αναγνωρίζεται ως έξοδο προσωπικού στη χρήση που εγκρίνεται από τους Μετόχους της Εταιρείας.

(στ) Αναβαλλόµενη φορολογία

Η αναβαλλόµενη φορολογία υπολογίζεται µε βάση τη µέθοδο της πλήρους υποχρέωσης (liabilitymethod) για όλες τις προσωρινές διαφορές που προκύπτουν µεταξύ της φορολογικής βάσης των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού,
και των αντίστοιχων λογιστικών αξιών τους, όπως εµφανίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις, χρησιµοποιώντας τους αναµενόµενους µελλοντικούς φορολογικούς συντελεστές κατά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού. 

Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει µια υπάρχουσα νοµική ή τεκµηριωµένη υποχρέωση ως αποτέλεσµα γεγονότων του παρελθόντος και είναι πιθανό να απαιτηθεί εκροή πόρων για διακανονισµό της υποχρέωσης, το
ποσό της οποίας µπορεί να εκτιµηθεί µε αξιοπιστία.

(ι) Μετοχικό κεφάλαιο 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις/ υποχρεώσεις αναγνωρίζονται στην έκταση που είναι πιθανόν ότι θα υπάρχουν µελλοντικά φορολογητέα κέρδη, έναντι των οποίων οι προσωρινές διαφορές µπορούν να χρησιµοποιηθούν.

Οι κοινές µετοχές καταχωρούνται ως ίδια κεφάλαια.

Τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα, περιλαµβάνουν µετρητά στο ταµείο, καταθέσεις όψεως σε τράπεζες, άλλες βραχυπρόθεσµες επενδύσεις υψηλής ρευστοποίησης και χαµηλού κινδύνου, µε αρχικές ηµεροµηνίες λήξης τριών ή
λιγότερων µηνών.

Η Εταιρεία δραστηριοποιείτο στον τοµέα παροχής επενδυτικών υπηρεσιών. Η Εταιρεία εδρεύει και δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και είναι θυγατρική της Τράπεζας EFG Eurobank ErgasiasΑ.Ε..Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias
Α.Ε. συµµετέχει άµεσα στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας µε ποσοστό 90,0% και έµµεσα (µέσω της 100% θυγατρικής ''BERBERIS INVESTMENTS LIMITED'') µε ποσοστό 99,5%.

Επιλεγµένες Επεξηγηµατικές Σηµειώσεις 

1. Γενικές πληροφορίες

Λόγω της επικείµενης λύσης της Εταιρείας, υιοθετήθηκε η αρχή της αποτίµησης των περιουσιακών της στοιχείων µε βάση τις ρευστοποιήσιµες αξίες τους και τα ενσώµατα πάγια στοιχεία έχουν αποτιµήθει σύµφωνα µε την αρχή αυτή.

στις Οικονοµικές Καταστάσεις

Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε ∆.Π.Χ.Α. απαιτεί την υιοθέτηση εκτιµήσεων και παραδοχών, οι οποίες επηρεάζουν την αποτίµηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, την αναγνώριση ενδεχόµενων
υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων, καθώς και την καταχώρηση εσόδων και εξόδων της υπό εξέταση περιόδου. Κατά συνέπεια, τα πραγµατικά αποτελέσµατα πιθανόν να διαφέρουν από τις
εκτιµήσεις αυτές, παρά το γεγονός ότι αυτές βασίζονται στην βέλτιστη γνώση της ∆ιοίκησης σχετικά µε τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες. Οι περιοχές που εµπεριέχουν σηµαντικό βαθµό κρίσης ή πολυπλοκότητας, ή όπου
υποθέσεις και εκτιµήσεις επηρεάζουν σηµαντικά τις οικονοµικές καταστάσεις αναφέρονται στη σηµείωση 3.

Οι οικονοµικές αυτές καταστάσεις έχουν εγκριθεί από τους εκκαθαριστές της Εταιρείας την 24η Φεβρουαρίου 2010.

(κ) ∆ιανοµή µερισµάτων

Η διανοµή µερίσµατος αναγνωρίζεται αφαιρετικά στα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας, όταν εγκριθεί από τους Μετόχους της Εταιρείας.

    ii) Συναλλαγές και υπόλοιπα

Λογισµικό

(ζ) Παροχές στο προσωπικό

Στις προηγούµενες χρήσεις οι άδεις λογισµικού αποτιµούνταν στο κόστος κτήσεως µείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις διενεργούνταν µε τη σταθερή µέθοδο κατά τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής των στοιχείων αυτών.
Λόγω της επικείµενης λύσης της Εταιρείας, υιοθετήθηκε η αρχή της αποτίµησης των περιουσιακών της στοιχείων µε βάση τις ρευστοποιήσιµες αξίες τους και οι άδειες λογισµικού έχουν αποτιµηθεί σύµφωνα µε την αρχή αυτή.

Σύµφωνα µε το Ελληνικό Εργατικό ∆ίκαιο, όταν οι υπάλληλοι παραµένουν στην υπηρεσία µέχρι τη συνήθη ηλικία συνταξιοδότησης, δικαιούνται εφάπαξ αποζηµίωσης η οποία υπολογίζεται µε βάση τα χρόνια υπηρεσίας τους και τις
απολαβές τους κατά την ηµεροµηνία συνταξιοδότησης.Έχει σχηµατιστεί πρόβλεψη για την αναλογιστική αξία της εφάπαξ αποζηµίωσης, χρησιµοποιώντας τη µέθοδο της προβλεπόµενης πιστωτικής µονάδας. Σύµφωνα µε τη µέθοδο
αυτή, το κόστος για αποζηµιώσεις αποχώρησης αναγνωρίζεται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων κατά τη διάρκεια των χρόνων υπηρεσίας των υπαλλήλων, σύµφωνα µε τις αναλογιστικές εκτιµήσεις που πραγµατοποιούνται κάθε
χρόνο. Η υποχρέωση της αποζηµίωσης αποχώρησης υπολογίζεται ως η παρούσα αξία των αναµενόµενων µελλοντικών ταµειακών εκροών, χρησιµοποιώντας τα επιτόκια κρατικών οµολόγων, µε όρους λήξης που προσεγγίζουν τους
όρους της σχετικής υποχρέωσης.

Ο φόρος εισοδήµατος επί των κερδών, υπολογίζεται µε βάση τη φορολογική νοµοθεσία που έχει θεσπιστεί στη χώρα όπου διεξάγονται οι εργασίες της Εταιρείας και αναγνωρίζεται ως έξοδο την περίοδο κατά την οποία προκύπτουν
τα κέρδη. 

Τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού σε ξένο νόµισµα, µετατρέπονται σε Ευρώ µε βάση τις τιµές συναλλάγµατος που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού, και οι συναλλαγµατικές διαφορές καταχωρούνται στο
λογαριασµό αποτελεσµάτων. Συναλλαγές σε ξένο νόµισµα, καταχωρούνται µε βάση τις τιµές συναλλάγµατος που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία της συναλλαγής. Όλες οι συναλλαγµατικές διαφορές καταχωρούνται στο λογαριασµό
αποτελεσµάτων.

    i) Λειτουργικό νόµισµα και νόµισµα παρουσίασης

(γ) Αναγνώριση εσόδων

Στις προηγούµενες χρήσεις τα ενσώµατα πάγια στοιχεία επιµετρώνταν στο κόστος κτήσεως µετά την αφαίρεση των σωρευµένων αποσβέσεων και της αποµείωσης. Το κόστος κτήσης περιλαµβάνει όλες τις δαπάνες που συνδέονται
άµεσα µε την απόκτηση των στοιχείων. Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στα αποτελέσµατα της χρήσης που πραγµατοποιείται.

    i) Αµοιβές και προµήθειες 

Τα στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας επιµετρώνται βάσει του νοµίσµατος του πρωτεύοντος οικονοµικού περιβάλλοντος, στο οποίο η Εταιρεία λειτουργεί ("λειτουργικό νόµισµα"). Οι οικονοµικές καταστάσεις
παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό νόµισµα και το νόµισµα παρουσίασης της Εταιρείας.

    ii) Έσοδα από τόκους 

(ε) Άϋλα περιουσιακά στοιχεία

(θ) Προβλέψεις



GLOBAL ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (υπό εκκαθάριση)
Οικονοµικές Καταστάσεις για τη χρήση
που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2009

1-3 µήνες 3-12 µήνες 1-5 έτη πάνω από 5 έτη Σύνολο

Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία                                      -                                              -                               -                                                     -                                     -   

Άϋλα πάγια περιουσιακά στοιχεία                                      -                                              -                               -                                                     -                                     -   

Απαιτήσεις από πελάτες 121.206,79                                            -                               -                                                     -   121.206,79

Απαιτήσεις από φόρο εισοδήµατος                                      -   498.596,94                             -                                                     -   498.596,94

Λοιπές απαιτήσεις 17.336,06                                 5.203,22                             -                                                     -   22.539,28

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 368.129,56                                            -                               -                                                     -   368.129,56
506.672,41 503.800,16                             -                                                     -   1.010.472,57

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 

Υποχρεώσεις προς προµηθευτές 16.386,88                               15.260,56                             -                                                     -   31.647,44

Λοιποί φόροι και υποχρεώσεις 9.271,69                                            -   10.741,41                                                   -   20.013,10

25.658,57 15.260,56 10.741,41                                                   -   51.660,54

-∆.Π.Χ.Α. 2, Τροποποιήσεις- Πληρωµή βάση αξίας των µετοχών του Οµίλου που διακανονίζονται σε µετρητά (δεν έχει υιοθετηθεί ακόµα από την Ευρωπαϊκή Ένωση)

2. Βασικές Λογιστικές Αρχές (συνέχεια)

4.1.1 Πιστωτικός κίνδυνος

Κατά τη διαδικασία εφαρµογής των λογιστικών αρχών της Εταιρείας, η ∆ιοίκηση προβαίνει σε εκτιµήσεις και παραδοχές που επηρεάζουν τα ποσά των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού που παρουσιάζονται στις οικονοµικές
καταστάσεις κατά τη διάρκεια του επόµενου οικονοµικού έτους. Οι εκτιµήσεις και οι παραδοχές αξιολογούνται διαρκώς και βασίζονται στην ιστορική εµπειρία και σε άλλους παράγοντες, συµπεριλαµβανοµένων αναµενόµενων
µελλοντικών γεγονότων που υπό τις παρούσες συνθήκες αναµένεται να πραγµατοποιηθούν.

Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας κάνει εκτιµήσεις για τον προσδιορισµό της πρόβλεψης φόρου εισοδήµατος. Υπάρχουν πολλές συναλλαγές και υπολογισµοί κατά τη διάρκεια της κανονικής ροής των εργασιών, για τους οποίους ο τελικός
προσδιορισµός φόρου είναι αβέβαιος. Η Εταιρεία αναγνωρίζει υποχρεώσεις για αναµενόµενα φορολογικά ελεγκτικά θέµατα, βάση εκτιµήσεων κατά πόσο θα προκύψουν επιπρόσθετοι φόροι. Όπου το τελικό φορολογικό αποτέλεσµα
αυτών των υποθέσεων διαφέρει από τα ποσά που αναγνωρίστηκαν αρχικά, οι διαφορές θα επηρεάσουν τις φορολογικές υποχρέωσεις και τις αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις, την περίοδο κατά την οποία γίνεται αυτός ο
προσδιορισµός.

-∆.Π.Χ.Α. 1 και ∆.Λ.Π. 27, Τροποποιήσεις- Κόστος επένδυσης σε Θυγατρική, από κοινού ελεγχόµενη οικονοµική οντότητα ή συγγενής.

Συγκεκριµένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσης ή µεταγενέστερα. Η εκτίµηση της
Εταιρείας σχετικά µε την επίδραση από την εφαρµογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερµηνειών παρατίθεται παρακάτω.

(α) Τροποποιήσεις, νέα πρότυπα και διερµηνείες που ισχύουν από 1η Ιανουαρίου 2009

-∆.Λ.Π. 1, Αναθεωρηµένο- Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων
-∆.Λ.Π. 23, Τροποποίηση- Κόστος δανεισµού

4. ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου   

Η Εταιρεία εκτίθεται σε κίνδυνο αγοράς.

Σελίδα 11 31 ∆εκεµβρίου 2009, Οικονοµικές Καταστάσεις

(α) Συναλλαγµατικός κίνδυνος 

4.1.2 Κίνδυνος αγοράς 

Οι δραστηριότητες της Εταιρείας την εκθέτουν σε διάφορους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους: πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο αγοράς, κίνδυνο επιτοκίων και κίνδυνο ρευστότητας. Η γενική πολιτική διαχείρισης κινδύνου της Εταιρείας
εστιάζεται στην αβεβαιότητα των χρηµατοοικονοµικών αγορών και αποσκοπεί στο να ελαχιστοποιεί πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στη χρηµατοοικονοµική επίδοση, χρηµατοοικονοµική κατάσταση και ταµειακή ροή της Εταιρείας. 

Ο κύριος όγκος συναλλαγών της Εταιρείας γίνεται σε Ευρώ και κατά συνέπεια δεν είναι σηµαντικά εκτεθειµένη σε συναλλαγµατικό κίνδυνο. Πιθανή µεταβολή των συναλλαγµατικών ισοτιµιών δε θα επηρεάσει σηµαντικά τη
χρηµατοοικονοµική της θέση και τις ταµειακές της ροές.

-Τροποποιήσεις σε άλλα πρότυπα που αποτελούν µέρος του ετήσιου προγράµµατος βελτίωσης του Συµβουλίου ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (έχουν εκδοθεί από τον Μάιο 2008)

-∆.Π.Χ.Α. 2,  Τροποποίηση- Προϋποθέσεις κατοχύρωσης και ακύρωσης
-∆.Π.Χ.Α. 7,  Τροποποίηση- Βελτίωση γνωστοποιήσεων για τα χρηµατοοικονοµικά µέσα

(µ) Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες

στις Οικονοµικές Καταστάσεις
Επιλεγµένες Επεξηγηµατικές Σηµειώσεις 

(β) Πρότυπα και διερµηνείες που έχουν εκδοθεί αλλά δεν έχουν τεθεί σε ισχύ

-Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 17, ∆ιανοµές µη ταµειακών περιουσιακών στοιχείων στους µετόχους (σε ισχύ από 1η Ιανουαρίου 2010)

-Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 16, Αντισταθµίσεις µίας καθαρής επένδυσης σε εκµετάλλευση στο εξωτερικό (σε ισχύ από 1η Ιανουαρίου 2010)

-Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 15, Συµφωνίες για την κατασκευή ακίνητης περιουσίας (σε ισχύ από 1η Ιανουαρίου 2010)

-∆.Λ.Π. 27, Αναθεωρηµένο- Ενοποιηµένες και ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις (σε ισχύ από 1η Ιανουαρίου 2010)

-∆.Λ.Π. 39, Τροποποίηση- Μέσα κατάλληλα προς αντιστάθµιση (σε ισχύ από 1η Ιανουαρίου 2010)

-∆.Λ.Π. 24, Τροποποίηση- Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών (δεν έχει υιοθετηθεί ακόµα από την Ευρωπαϊκή Ένωση)

-Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 14, Τροποποίηση- Προπληρωµή της ελάχιστης απαίτησης χρηµατοδότησης (δεν έχει υιοθετηθεί ακόµα από την Ευρωπαϊκή Ένωση)

-∆.Π.Χ.Α. 9, Χρηµατοοικονοµικά µέσα (δεν έχει υιοθετηθεί ακόµα από την Ευρωπαϊκή Ένωση)

-∆.Λ.Π. 32, Τροποποίηση- Κατάταξη δικαιωµάτων (σε ισχύ από 1η Ιανουαρίου 2011)

-Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 19, Αντικατάσταση χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων µε συµµετοχικούς τίτλους (δεν έχει υιοθετηθεί ακόµα από την Ευρωπαϊκή Ένωση)

-∆.Π.Χ.Α. 3, Αναθεωρηµένο- Συνενώσεις επιχειρήσεων (σε ισχύ από 1η Ιανουαρίου 2010)

Η εφαρµογή των προαναφερθέντων προτύπων και διερµηνειών δεν αναµένεται να έχουν σηµαντική επιρροή στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας κατά την περίοδο της αρχικής εφαρµογής τους. Το ∆.Λ.Π. 1 επηρεάζει την
παρουσίαση των µεταβολών στα Ίδια Κεφάλαια που προέρχονται από συναλλαγές µε µετόχους της οντότητας και τις αλλαγές που προέρχονται από συναλλαγές µε τρίτους. ∆ε µεταβάλλει την αναγνώριση, την επιµέτρηση ή τη
γνωστοποίηση συγκεκριµένων συναλλαγών και άλλων γεγονότων που απαιτούνται από άλλα πρότυπα. Οι οικονοµικές οντότητες µπορούν να επιλέξουν να παρουσιάζουν είτε µία κατάσταση (κατάσταση συνολικού εισοδήµατος) είτε
δύο καταστάσεις (κατάσταση αποτελεσµάτων και κατάσταση συνολικού εισοδήµατος). Η Εταιρεία έχει αποφασίσει να παρουσιάζει µία κατάσταση όταν δεν υπάρχουν λοιπά συγκεντρωτικά εισοδήµατα.

-Τροποποιήσεις σε άλλα πρότυπα που αποτελούν µέρος του ετήσιου προγράµµατος βελτίωσης του Συµβουλίου ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (έχουν εκδοθεί τον Απρίλιο 2009, δεν έχουν ακόµα υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση )

4.1.3 Κίνδυνος επιτοκίου

Ο κίνδυνος επιτοκίου σε ταµειακές ροές, είναι ο κίνδυνος οι µελλοντικές ροές µετρητών ενός χρηµατοοικονοµικού µέσου να διακυµανθούν λόγω των αλλαγών στα επιτόκια της αγοράς. Ο κίνδυνος επιτοκίου εύλογης αξίας είναι ο
κίνδυνος η αξία του χρηµατοοικονοµικού µέσου να διακυµανθεί λόγω των αλλαγών στα επιτόκια της αγοράς. Η Εταιρεία δεν εκτίθεται σηµαντικά στις διακυµάνσεις επιτοκίων που επικρατούν στην αγορά και τα οποία επηρεάζουν τη
χρηµατοοικονοµική της θέση και τις ταµειακές ροές, διότι ο κίνδυνος είναι περιορισµένος στις καταθέσεις όψεως και στις επενδύσεις προσυµφωνηµένης απόδοσης µέγιστης διάρκειας µέχρι ενός µηνός.

3. Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και παραδοχές στην εφαρµογή λογιστικών αρχών

4.1 Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου

Ο πιστωτικός κίνδυνος που υπάρχει, απορρέει από τις καταθέσεις διαθεσίµων στην Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. Λόγω όµως της υψηλής φερεγγυότητας του πιστωτικού ιδρύµατος µε το οποίο συνεργάζεται, η Εταιρεία δεν
έχει σηµαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου.

-Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 13, Προγράµµατα ανταµοιβής πελατών
-∆.Π.Χ.Α. 8, Κλάδοι δραστηριοτήτων

-∆.Λ.Π. 39 και Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 9, Τροποποίησεις στα ενσωµατωµένα παράγωγα
-∆.Λ.Π. 32 και ∆.Λ.Π. 1, Τροποποίηση- Χρηµατοοικονοµικά µέσα διαθέσιµα από τον κάτοχο (puttable) και υποχρεώσεις που προκύπτουν κατά τη ρευστοποίηση

4.1.4 Κίνδυνος ρευστότητας
Λόγω επαρκών διαθεσίµων δεν υφίσταται κίνδυνος ρευστότητας για την Εταιρεία.

Ο παρακάτω πίνακας αναλύει σε κατηγορίες τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού της Εταιρείας κατά την ηµεροµηνία Ισολογισµού, µε βάση την εναποµείνουσα περίοδο µέχρι την εκτιµώµενη ηµεροµηνία ρευστοποίησης των
περιουσιακών της στοιχείων.

2008

€

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Κυκλοφορούν ενεργητικό



GLOBAL ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (υπό εκκαθάριση)
Οικονοµικές Καταστάσεις για τη χρήση
που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2009

1-3 µήνες 3-12 µήνες 1-5 έτη πάνω από 5 έτη Σύνολο

Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία                                      -   2.152,52                             -                                                     -   2.152,52

Άϋλα πάγια περιουσιακά στοιχεία                                      -   31,46                             -                                                     -   31,46

Απαιτήσεις από φόρο εισοδήµατος                                      -   499.185,55                             -                                                     -   499.185,55

Λοιπές απαιτήσεις                            1.068,38 366.976,96                             -                                                     -   368.045,34

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 1.135.807,02                                            -                               -                                                     -   1.135.807,02

1.136.875,40 868.346,49                             -                                                     -   2.005.221,89

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 

Υποχρεώσεις προς προµηθευτές 14.102,36                                            -                               -                                                     -   14.102,36

Λοιποί φόροι και υποχρεώσεις                                      -   10.741,41                             -                                                     -   10.741,41

14.102,36 10.741,41                             -                                                     -   24.843,77

2009 2008
€ €

Συµβάσεις υπηρεσιών που αφορούν τη διαχείριση χαρτοφυλακίων                                                   -                   1.145.385,65 
                                                  -                   1.145.385,65 

2009 2008
€ €

Καταθέσεις όψεως τραπεζών                                             87,83                        1.150,37 
Καταθέσεις προθεσµίας τραπεζών                                        3.873,70                      85.935,07 

                                       3.961,53                      87.085,44 

2009 2008
€ €

Μισθοί, αποδοχές και επιδόµατα προσωπικού                                   (109.965,88)                   (251.434,05)
Εισφορές κοινωνικής ασφάλισης                                       (3.982,73)                     (51.130,50)
Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία                                        1.786,00                      40.330,66 
Λοιπές δαπάνες προσωπικού                                          (850,17)                     (11.523,00)

                                  (113.012,78)                   (273.756,89)

2009 2008
€ €

Αµοιβές τρίτων                                     (61.529,94)                   (114.505,94)
Έξοδα προβολής και διαφήµισης                                            (39,98)                       (2.977,96)
Μισθώµατα και λοιπά λειτουργικά έξοδα κτιρίου                                       (9.666,00)                   (112.504,68)
Έξοδα τηλεπικοινωνιών και πληροφοριακών συστηµάτων                                     (11.925,75)                   (144.044,48)
Λοιπά λειτουργικά έξοδα                                     (21.492,20)                   (166.075,03)

                                  (104.653,87)                   (540.108,09)

Βελτιώσεις 
σε ακίνητα 

τρίτων

Έπιπλα και
λοιπός

εξοπλισµός
Ηλεκτρονικοί
υπολογιστές Σύνολο

€ € € €
Αξία κτήσεως:
Υπόλοιπο 1ης Ιανουαρίου 2008                               78.626,31                49.524,35                                      76.346,34                    204.497,00 
Αγορές                                            -                    1.586,00                                           175,00                        1.761,00 
Πωλήσεις                                            -                 (13.765,10)                                     (14.534,26)                     (28.299,36)
Υπόλοιπο 31ης ∆εκεµβρίου 2008                               78.626,31                37.345,25                                      61.987,08                    177.958,64 

Σωρευµένες αποσβέσεις :
Υπόλοιπο 1ης Ιανουαρίου 2008                               76.140,80                44.513,58                                      63.336,66                    183.991,04 
Πωλήσεις                                            -                 (13.545,86)                                     (11.715,61)                     (25.261,47)
Αποσβέσεις χρήσης                                    235,24                  2.337,12                                        5.934,49                        8.506,85 
Υπόλοιπο 31ης ∆εκεµβρίου 2008                               76.376,04                33.304,84                                      57.555,54                    167.236,42 

Αξία κτήσεως:
Υπόλοιπο 1ης Ιανουαρίου 2009                               78.626,31                37.345,25                                      61.987,08                    177.958,64 
Αγορές                                            -                               -                                                     -                                     -   
Πωλήσεις                                            -                   (8.103,75)                                       (9.720,00)                     (17.823,75)
Υπόλοιπο 31ης ∆εκεµβρίου 2009                               78.626,31                29.241,50                                      52.267,08                    160.134,89 

Σωρευµένες αποσβέσεις :
Υπόλοιπο 1ης Ιανουαρίου 2009                               76.376,04                33.304,84                                      57.555,54                    167.236,42 
Πωλήσεις                                            -                   (8.103,62)                                       (8.143,19)                     (16.246,81)
Αποσβέσεις χρήσης                                 2.250,25                  2.004,96                                        2.737,55                        6.992,76 
Υπόλοιπο 31ης ∆εκεµβρίου 2009                               78.626,29                27.206,18                                      52.149,90                    157.982,37 

Αναπόσβεστη αξία 31 ∆εκεµβρίου 2009                                        0,02                  2.035,32                                           117,18                        2.152,52 
Αναπόσβεστη αξία 31 ∆εκεµβρίου 2008                                 2.250,27                  4.040,41                                        4.431,54                      10.722,22 

9.  Λοιπά λειτουργικά έξοδα

10.1 Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία
10. Πάγια περιουσιακά στοιχεία

Τα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία, την 31η ∆εκεµβρίου 2008 κατατάσσονταν ως µη κυκλοφορούν ενεργητικό. Λόγω της υιοθέτησης της αρχής της αποτίµησης των περιουσιακών στοιχείων µε βάση τις ρευστοποιήσιµες αξίες 
τους ,οι αντίστοιχες αξίες των στοιχείων αυτών την 31η ∆εκεµβρίου 2009 παρουσιάζονται στον Ισολογισµό ως στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού.

∆εν υφίστανται αποµειώσεις στις ενσώµατες ακινητοποιήσεις κατά τη διάρκεια του 2009.

Η Εταιρεία κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2009 δεν απασχολούσε προσωπικό (31 ∆εκεµβρίου 2008, 1 άτοµο).

Επιλεγµένες Επεξηγηµατικές Σηµειώσεις 

7. Έσοδα από τόκους

8. Αµοιβές και έξοδα προσωπικού

€
2009

στις Οικονοµικές Καταστάσεις

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Κυκλοφορούν ενεργητικό

Τα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία, τα άϋλα πάγια περιουσιακά στοιχεία καθώς και η απαίτηση από το Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης που περιλαµβάνεται στις “Λοιπές απαιτήσεις”, την 31η ∆εκεµβρίου 2008 δεν
αποτελούσαν κυκλοφορούν ενεργητικό. Για το λόγο αυτό, στην ανωτέρω ανάλυση για τα ποσά που αφορούν στα προαναφερθέντα στοιχεία δεν περιλαµβάνονται συγκριτικά στοιχεία.

6. Έσοδα από αµοιβές και προµήθειες

4.1.4 Κίνδυνος ρευστότητας (συνέχεια)
4. ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου (συνέχεια)

5. 'Εσοδα από µερίσµατα

Στο κονδύλι "Έσοδα από µερίσµατα" της Κατάστασης Αποτελεσµάτων, περιλαµβάνονται µερίσµατα που εισέπραξε η Εταιρεία από το Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών στο οποίο συµµετέχει.

Στις 29 Απριλίου 2009 η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των µελών του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών αποφάσισε τη διάθεση πλεονάσµατος της χρήσης 2008, καθώς και τη διάθεση 
πλεονασµάτων προηγούµενων χρήσεων τα οποία είχαν µεταφερθεί µε αποφάσεις προηγούµενων Γενικών Συνελεύσεων στο "Ειδικό Αποθεµατικό για την αντιµετώπιση µελλοντικών ζηµιών".
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GLOBAL ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (υπό εκκαθάριση)
Οικονοµικές Καταστάσεις για τη χρήση
που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2009

Λογισµικά προγράµµατα Σύνολο
€ €

Αξία κτήσεως:
Υπόλοιπο 1ης Ιανουαρίου 2008                                   112.238,49                    112.238,49 
Αγορές                                                   -                                     -   
Υπόλοιπο 31ης ∆εκεµβρίου 2008                                    112.238,49                    112.238,49 

Σωρευµένες αποσβέσεις :
Υπόλοιπο 1ης Ιανουαρίου 2008                                      82.257,27                      82.257,27 
Αποσβέσεις χρήσης                                      23.258,59                      23.258,59 
Υπόλοιπο 31ης ∆εκεµβρίου 2008                                    105.515,86                    105.515,86 

Αξία κτήσεως:
Υπόλοιπο 1ης Ιανουαρίου 2009                                    112.238,49                    112.238,49 
Αγορές                                                   -                                     -   
Υπόλοιπο 31ης ∆εκεµβρίου 2009                                    112.238,49                    112.238,49 

Σωρευµένες αποσβέσεις :
Υπόλοιπο 1ης Ιανουαρίου 2009                                    105.515,86                    105.515,86 
Αποσβέσεις χρήσης                                        6.691,17                        6.691,17 
Υπόλοιπο 31ης ∆εκεµβρίου 2009                                    112.207,03                    112.207,03 

Αναπόσβεστη αξία 31 ∆εκεµβρίου 2009                                             31,46                             31,46 
Αναπόσβεστη αξία 31 ∆εκεµβρίου 2008                                        6.722,63                        6.722,63 

2009 2008
€ €

                                       7.662,41                       (3.421,49)

                                         (446,50)                     (11.500,40)

(Χρέωση)/ πίστωση ιδίων κεφαλαίων                                       (7.215,91)                      22.584,30 

                                                  -                          7.662,41 

2009 2008
€ €

                                                  -                             446,50 
                                                  -                          7.215,91 
                                                  -                          7.662,41 

2009 2008
€ €

                                   798.950,92                    898.184,91 
                                                  -                       (99.233,99)

Πώληση                                   (798.950,92)                                   -   
                                                  -                      798.950,92 

2009 2008
€ €

Απαιτήσεις από συµβάσεις υπηρεσιών που αφορούν τη διαχείριση χαρτοφυλακίων                                                   -                      121.206,79 

                                                  -                      121.206,79 

2009 2008
€ €

Έσοδα εισπρακτέα                                             87,11                           156,92 
Προπληρωµένα έξοδα                                                   -                        17.179,14 
Απαιτήσεις από το Ελληνικό ∆ηµόσιο                                      14.812,62                        5.203,22 
Συµµετοχή στο Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης                                    352.164,34                                   -   
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού                                           981,27                                   -   

                                   368.045,34                      22.539,28 

2009 2008

€ €
Ταµείο                                           103,73                        1.400,93 
Καταθέσεις όψεως                                      15.703,29                      76.728,63 
Καταθέσεις προθεσµίας                                 1.120.000,00                    290.000,00 

                                1.135.807,02                    368.129,56 

Ονοµαστική αξία Επιτόκιο ∆ιάρκεια Ονοµαστική αξία Επιτόκιο ∆ιάρκεια

1.120.000,00 0,20% 18/12/2009-04/01/2010 290.000,00 2,50% 24/12/2008-05/01/2009

1.120.000,00 290.000,00

31 ∆εκεµβρίου 2008

Το ποσό της τάξεως των €352.164,34 αφορά καταβολή ως εγγύηση εισφορών στο Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2533/1997. Επιπλέον για τον ίδιο σκοπό έχει
εκδοθεί εγγυητική επιστολή ποσού €352.164,34, η οποία εµφανίζεται σε λογαριασµούς τάξεως. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2533/1997, οι εισφορές που καταβλήθηκαν επιστρέφονται σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας της
Α.Ε.Π.Ε.Υ., µειωµένες µε τις αποζηµιώσεις που καταβλήθηκαν ή πιθανολογείται ότι θα καταβληθούν από το Συνεγγυητικό Κεφάλαιο προς εντολείς της Α.Ε.Π.Ε.Υ.. 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία που διαθέτει η Εταιρεία όλες οι απαιτήσεις είναι εισπρακτέες.

Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου

Οι εύλογες αξίες των παραπάνω στοιχείων προσεγγίζουν τις λογιστικές αξίες των βιβλίων.

Αποτίµηση διαθεσίµων προς πώληση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων

12. ∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία

11. Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις

∆εν υπάρχουν ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα πελατών.

Η αξία και τα επιτόκια των προθεσµιακών καταθέσεων καθώς και η διάρκεια επένδυσης αυτών, αναλύονται στον κάτωθι πίνακα:

Κατά τη διάρκεια του 2009 δεν υπάρχουν ενεργές συµβάσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών.

Για σκοπούς σύνταξης της κατάστασης ταµειακών ροών, ως ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα νοούνται τα ακόλουθα υπόλοιπα τα οποία έχουν λήξη µικρότερη των 90 ηµερών. 

Η συµµετοχή της Εταιρείας στο GFM Levant Fund πωλήθηκε την 1η Ιουνίου 2009 αντί του τιµήµατος των 1.157.520,00 δολαρίων ΗΠΑ. Το αποτέλεσµα από την πώληση περιλαµβάνεται στο κονδύλι "Αποτέλεσµα πωλήσεως 
διαθεσίµων προς πώληση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων" της Κατάστασης Αποτελεσµάτων.   

13. Απαιτήσεις από πελάτες 

Η απαίτηση από το Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης την 31η ∆εκεµβρίου 2008 κατατάσσονταν ως µη κυκλοφορούν ενεργητικό στο κονδύλι του Ισολογισµού “Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις ”. Λόγω της υιοθέτησης της
αρχής της αποτίµησης των περιουσιακών στοιχείων µε βάση τις ρευστοποιήσιµες αξίες τους ,η αντίστοιχη αξία την 31η ∆εκεµβρίου 2009 παρουσιάζεται στον Ισολογισµό ως στοιχείο του κυκλοφορούντος ενεργητικού στο κονδύλι
“Λοιπές απαιτήσεις”.

(Ζηµιές) από µεταβολές στην εύλογη αξία για τη χρήση

Υπόλοιπο την 31η ∆εκεµβρίου

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις προήλθαν από τα κάτωθι:

(Χρέωση) στην κατάσταση αποτελεσµάτων

Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος υπολογίζεται για όλες τις προσωρινές διαφορές, οι οποίες προκύπτουν από το σχηµατισµό προβλέψεων αποζηµίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία και την αναγνώριση
αποτίµησης των διαθεσίµων προς πώληση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού, µε αναµενόµενο πραγµατικό φορολογικό συντελεστή 25%. 

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις την 31η ∆εκεµβρίου

Χρεωστικό/ (πιστωτικό) υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου

Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία

Οι εύλογες αξίες των παραπάνω στοιχείων προσεγγίζουν τις λογιστικές αξίες των βιβλίων.

14. Λοιπές απαιτήσεις

Επιλεγµένες Επεξηγηµατικές Σηµειώσεις 
στις Οικονοµικές Καταστάσεις

10. Πάγια περιουσιακά στοιχεία (συνέχεια)

Σελίδα 13 31 ∆εκεµβρίου 2009, Οικονοµικές Καταστάσεις

Τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία, την 31η ∆εκεµβρίου 2008 κατατάσσονταν ως µη κυκλοφορούν ενεργητικό. Λόγω της υιοθέτησης της αρχής της αποτίµησης των περιουσιακών στοιχείων µε βάση τις ρευστοποιήσιµες αξίες τους ,οι
αντίστοιχες αξίες των στοιχείων αυτών την 31η ∆εκεµβρίου 2009 παρουσιάζονται στον Ισολογισµό ως στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού.

15. Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

10.2 Άϋλα περιουσιακά στοιχεία

31 ∆εκεµβρίου 2009



GLOBAL ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (υπό εκκαθάριση)
Οικονοµικές Καταστάσεις για τη χρήση
που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2009

Τακτικό 
αποθεµατικό

Έκτακτα 
αποθεµατικά 

(φορολογηµένα)

Αποθεµατικό διαθεσίµων προς
πώληση χρηµατοοικονοµικών

στοιχείων Σύνολο
€ € € €

Υπόλοιπο 1ης Ιανουαρίου 2008                             397.058,76                42.140,69                                      55.001,95                    494.201,40 
Αναγνώριση υπεραξίας χρηµατοοικονοµικών στοιχείων                                            -                               -                                       (99.233,99)                     (99.233,99)
Αναβαλλόµενη φορολογία                                            -                               -                                        22.584,30                      22.584,30 
∆ιανοµή αποθεµατικών                                            -                 (42.140,69)                                                   -                       (42.140,69)
Αύξηση αποθεµατικών                               14.199,00                             -                                                     -                        14.199,00 
Υπόλοιπο 31ης ∆εκεµβρίου 2008                             411.257,76                             -                                       (21.647,74)                    389.610,02 

Υπόλοιπο 1ης Ιανουαρίου 2009                             411.257,76                             -                                       (21.647,74)                    389.610,02 
Αναγνώριση υποτίµησης χρηµατοοικονοµικών στοιχείων                                            -                               -                                        28.863,65                      28.863,65 
Αναβαλλόµενη φορολογία                                            -                               -                                         (7.215,91)                       (7.215,91)
Υπόλοιπο 31ης ∆εκεµβρίου 2009                             411.257,76                             -   -                    411.257,76 

2009 2008

€ €

Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου                                        1.786,00                      42.116,66 
Κίνηση περιόδου                                       (1.786,00)                     (40.330,66)

Υπόλοιπο την 31η ∆εκεµβρίου                                                   -                          1.786,00 

2009 2008

€ €

Φόρος εισοδήµατος χρήσης                                                   -                       (88.630,39)
Έκπτωση φόρου εισοδήµατος                                                   -                         (2.729,91)
Φόροι προηγούµενων χρήσεων                                                   -                                     -   
Αναβαλλόµενη φορολογία (σηµ. 11)                                          (446,50)                     (11.500,40)

Σύνολο εξόδων από φόρους                                          (446,50)                   (102.860,70)

2009 2008
€ €

Κέρδη προ φόρων                                   (178.095,67)                    386.840,67 
Φόρος µε τον κανονικό συντελεστή φορολογίας                                                   -                       (96.710,18)
Φορολογική επιβάρυνση εσόδων & εξόδων που δε φορολογούνται                                                   -                         (2.002,88)
Έκπτωση φόρου εισοδήµατος                                                   -                         (2.729,91)
Αναβαλλόµενη φορολογία προηγούµενων χρήσεων                                          (446,50)                                   -   
Φόροι προηγούµενων χρήσεων                                                   -                                     -   
Επίδραση αλλαγής φορολογικού συντελεστή                                                   -                         (1.417,74)

                                         (446,50)                   (102.860,70)

2009 2008
€ €

Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών                                                   -                          4.753,78 
Ασφαλιστικά ταµεία                                                   -                          4.517,91 
∆ουλευµένα έξοδα                                      10.741,41                      10.741,41 

                                     10.741,41                      20.013,10 

2009 2008

€ €

Απαιτήσεις 
Λοιπά συνδεόµενα µέρη                                                   -                      121.206,79 

                                                  -                      121.206,79 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Μητρική εταιρεία                                 1.135.703,29                    366.728,63 

                                1.135.703,29                    366.728,63 
Λοιπές απαιτήσεις
Μητρική εταιρεία                                               0,10                                   -   

                                              0,10                                   -   
Έσοδα εισπρακτέα
Μητρική εταιρεία                                             87,11                           156,92 

                                            87,11                           156,92 
Υποχρεώσεις 
Μητρική εταιρεία                                        6.463,33                        5.374,41 

                                       6.463,33                        5.374,41 
Εγγυητικές επιστολές
Μητρική εταιρεία                                    352.164,34                    352.164,34 

                                   352.164,34                    352.164,34 

17. Αποθεµατικά

16. Μετοχικό κεφάλαιο
Ο συνολικός αριθµός εγκεκριµένων κοινών µετοχών είναι 500.000 µε ονοµαστική αξία των µετοχών της Εταιρείας  €3,00 ανά µετοχή. Το µετοχικό κεφάλαιο είναι ολοσχερώς καταβληµένο.

Επιλεγµένες Επεξηγηµατικές Σηµειώσεις 
στις Οικονοµικές Καταστάσεις

Η Εταιρεία ελέγχεται από την Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. (που εδρεύει στην Αθήνα και είναι εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο Αθηνών), η οποία κατέχει το 90% του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Σύµφωνα µε
ενηµέρωση του Οµίλου EFG στις 11 Αυγούστου 2009, έπειτα από αναδιάρθρωση που έλαβε χώρα στις 6 Αυγούστου 2009 στον εν λόγω 'Όµιλο, η Private Financial Holdings Limited (PFH) έγινε η απώτερη µητρική εταιρεία της
Τράπεζας, κατέχοντας το 44,09% του µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας µέσω των ελεγχόµενων κατά 100% θυγατρικών της εταιρειών.
Τόσο πριν όσο και µετά την αναδιάρθρωση του Οµίλου EFG, τα δικαιώµατα ψήφου της απώτερης µητρικής εταιρείας (δηλαδή της EFG Bank European Financial Group ή της Private Financial Holdings Limited αντίστοιχα) κατέχονται
άµεσα και/ή έµµεσα από µέλη της οικογένειας Λάτση.

Η Εταιρεία πραγµατοποιεί συναλλαγές µε τα συνδεόµενα µέρη µέσα στα συνήθη πλαίσια των εργασιών και σε καθαρά εµπορική βάση. Ο όγκος των συναλλαγών µε τα συνδεόµενα µέρη και τα υπόλοιπα στο τέλος της χρήσης έχουν
ως κάτωθι : 

Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις 

Οι εύλογες αξίες των παραπάνω στοιχείων προσεγγίζουν τις λογιστικές αξίες των βιβλίων.

18. Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία

Η πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία υπολογίζεται όπως περιγράφεται στη σηµείωση 2ι. 

19. Φόροι

21. Συναλλαγές µε συνδεόµενα µέρη

Την 31η ∆εκεµβρίου 2009 η Εταιρεία δεν απασχολούσε προσωπικό κι ως εκ τούτου δεν υφίσταται υποχρέωση για σχηµατισµό σχετικής πρόβλεψης.

Σελίδα 14 31 ∆εκεµβρίου 2009, Οικονοµικές Καταστάσεις

20. Λοιποί φόροι και υποχρεώσεις 

Ο ελληνικός συντελεστής φορολογίας για το 2009 είναι 25% (2008 : 25%). Η συµφωνία του φόρου εισοδήµατος για τα κέρδη πριν τους φόρους µε βάση του ισχύοντες συντελεστές και του εξόδου από φόρους έχει ως εξής : 



GLOBAL ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (υπό εκκαθάριση)
Οικονοµικές Καταστάσεις για τη χρήση
που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2009

2009 2008

€ €

Έσοδα από προµήθειες
Λοιπά συνδεόµενα µέρη                                                   -                   1.145.385,65 

                                                  -                   1.145.385,65 
Έσοδα από τόκους 
Μητρική εταιρεία                                        3.961,53                      87.085,44 

                                       3.961,53                      87.085,44 
Λοιπά έσοδα
Λοιπά συνδεόµενα µέρη                                        9.050,16                                   -   

                                       9.050,16                                   -   

Λοιπά έξοδα
Μητρική εταιρεία                                     (42.263,32)                       (2.440,82)
Λοιπά συνδεόµενα µέρη                                       (9.067,56)                       (2.017,09)

                                    (51.330,88)                       (4.457,91)

Έχει εκδοθεί από την Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. εγγυητική επιστολή ποσού € 352.164,34, µε κοµιστή το Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών (31 ∆εκεµβρίου 2007, € 352.164,34).

31 ∆εκεµβρίου 2009, Οικονοµικές Καταστάσεις

Επίδικες υποθέσεις

25. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία ισολογισµού

Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας, στηριζόµενη και στις γνωµατεύσεις των Νοµικών της Συµβούλων, εκτιµά ότι δεν υπάρχουν επίδικες υποθέσεις οι οποίες θα επιφέρουν αρνητική µεταβολή στη χρηµατοοικονοµική θέση της Εταιρείας.

24. Ενδεχόµενες υποχρεώσεις και δεσµεύσεις

Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που έγινε στις 14 Μαϊου 2009, ενέκρινε την απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου να µη διανεµηθεί µέρισµα για τη χρήση 2008.

Κατά τη διάρκεια της κλειόµενης χρήσης δεν υπάρχουν αµοιβές βασικών µελών της ∆ιοίκησης της Εταιρείας (2008: € 107.097,43)

Για το έτος 2008, η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που έγινε στις 26 Μαρτίου 2008, ενέκρινε για το έτος 2007 τη διανοµή µερίσµατος συνολικού ύψους € 1.885.000 (€3,77 ανά µετοχή) και η Έκτακτη Γενική Συνέλευση
των Μετόχων που έγινε στις 19 ∆εκεµβρίου 2008, ενέκρινε τη διανοµή στους µετόχους φορολογηµένων αποθεµατικών και φορολογηµένων κερδών προηγούµενων χρήσεων συνολικού ύψους € 1.079.600 (€2,1592 ανά µετοχή).

Έσοδα - Έξοδα

∆εν έχουν χορηγηθεί δάνεια στα βασικά µέλη της ∆ιοίκησης της Εταιρείας.

Οι υπηρεσίες από και προς τα συνδεόµενα µέρη γίνονται µε τους συνήθεις όρους της αγοράς.

21. Συναλλαγές µε συνδεόµενα µέρη (συνέχεια)

23. Μερίσµατα ανά µετοχή

22. Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις

Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση 2006 και έχει οριστικοποιηθεί η επιπλέον φορολογική επιβάρυνση. Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί για τις χρήσεις 2007, 2008 και την κλειόµενη χρήση και κατά συνέπεια οι
φορολογικές της υποχρεώσεις για το διάστηµα αυτό δεν έχουν καταστεί οριστικές.
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Μέχρι την ηµεροµηνία έγκρισης των οικονοµικών καταστάσεων δεν έχουν επέλθει σηµαντικά γεγονότα που να αλλοιώνουν την οικονοµική θέση της Εταιρείας την 31η ∆εκεµβρίου 2009.

Τα βασικά µέλη της ∆ιοίκησης της Εταιρείας σε σχέση µε τα πιο πάνω περιλαµβάνουν τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.

Επιλεγµένες Επεξηγηµατικές Σηµειώσεις 
στις Οικονοµικές Καταστάσεις


